
s már kusza vonalakká törtek
a terült asztalok a' tájak
1'ángó kín fedte be a völgye t
csokol« ajakra nem találtak

s a szférák ringató zenéje
recsegő rút zajokba roppant
szétfolyt a vakság feketéje
és újra koldus lett a rokkant

a hold lidérce megriadt
s a sugarát kereste
szökni készült a jaj miatt
fel az. élettelenbe

de ezüstjét ellopta már
egy bús vagány s azóta
az árnyékba lapulva jár
nem néz beablakokba

mert álom lett maga is álom
ps szemekről szemekre rebben
hogy túlvezesse a világon
kinek ágyat nincs aki vessen

kinek már vágya sincs e földön
ahhoz hajol fel azt karolja
hogy üres szívéből kitörjön
és elérjen a csillagokba.

BITTEl LAJOS filmkritikáival, fordításaival és verseivel a Vig_lia hasábjaia
gyakran találkozhattak olvasóink. Nagy formaművészettel munkálta meg sajátos
iróniájú, fanyar Impresszíonlsmusú, és sokszor filoz~'ifiai mondandóját a grotesZk
olltikájával láttató költeményeit. Formai és nyelvi kultúrájában éppúgy a Nyugat
hagyományait követte, mint gazdag műfordítói munkásságában, mely a közép
kori franciá~tól olasz reneszánsz költőkijn át" a modern líra szamcs nagy alko
tójáig ível. Eletének egyik legnagyobb, legnehezebb és legmaradandóbb teljesU
ménye volt Teilhard de Chardin Az emberi jelenség című művének kitűnő tol
mácsolása; ebben nemcsak kiváló nyelytudását, fordítói leleményességét bizonyí
totta be, hanem széles körű természettudemányos múveltségiit is. ötvenhat évet
élt, 1976. szeptember 12-én halt meg hosszas szenvedés után; hamvait október
2-án helyezték végső földi nyughelyére a Farkasréti temetüben.. A temetési szer
tartást Dr. Várkonyi Imre, a Vigilia és 'új Ember felelős kiadója ~'égezte, ba
rátai és munkatársai nevében Vasadi Péter búcsúzott el tőle.

cf2ep}eeJX{ÚqtlJO-fL
EMLÉKEZÉSEK (5)

Irta SZILI LEONTIN

Bátorító levele boldoggá tett. Honnan sejthettem volna még akkor, hogy
első. regényern későbbi, a sors szeszélyéből váratlan' nagy sikere míly kiapad
hatatlan kútforrásává válik majd amúgy is magányra és elvonultaágra hajlamos
zárkózottságomnak, - de ez jóval későbbi téma. Regényem minden reklámot
nélkülöző megjelenése után kaptam ugyan egy pár elismerő kritíkát, bár töb
ben is elmarasztaltak abban (az általam nagyrabecsült Falu Tamás is), hogy
a történet feszültségét fokozza ugyan a régi női példaképektől merőben eltérő.

társadalmi osztályától lényegileg megvetett dolgozó nő születési adottságaiból és
kényszerítő körülményeiből eredő sok konfliktus, habár kétféleségének harcá
nan nem mindíg nevezhető rokonszenvesnek. Szóval vitákra épp elegendő al
kalmat adott a regény, de jelentős sikert nem hozott. Ambár bukást sem, mert
az első kiadás az utolsó példányíg elfogyott. Egyhamar azonban nem kezdtem
új regénybe, Nem a sikert keveslettem, de életem ez időben - minden falatért
nehezen megdolgozott, küzdelmes ifjúságom után - látszólagos nyugvóponthoz
érkezett, s most már megengedhettem magamnak, hogyautodidaktikus tovább
képzésemre egyre több időt fordíthassak. Tudtam, hogy aki írni kíván, sokrétű

tudást kell megszerezníe. Ezért jó· pár évig rengeteget olvastam : filozófiai. ze
nemúvészeti, irodalom- és művészettörténeti könyveket, szénirodalmat, prózát és
verseket, s ezalatt csak rövidebb lélegzetíi írásokkal jelentkeztem folyóiratoknál
és napilapoknál. (Meg kell jegyeznem, hogy zenei olvasmányaimat nagyi'észt
a mélyen érző és nagy tudású Prahács Margit válogatta ki számomra.)
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Első regényern megjelenése után közel nyolc évvel készültem el Bayreuthban
játszódó zenei regényemrnel, egy napjainkban élő IZOlda szereimi halárarot. uKul
va első regényemnél nyert tapasztalataímon, új munkámat az' Athenaeumnak
ajánlottam fel, postán küidve el ajánlkozásomat a kézírattal. Mint később meg
tudtam, három lektor véleménye alapján kettőnek az ígenje döntötte el a Ma
gányos sziqet kiadását. Az egyik igent Sárközí György mondotta ki, aki egész
életében szoros lelki kapcsolatban élt a zenével, hiszen tanulmányait a Zene
akadémián kezdte el. Ö közölte velem a kedvező határozatot, és beszélgetésünk
folyamán sok kérdést tett fel témaválasztásomat illetően. Bennem már ez az el
ső találkozás őszinte bizalmat ébresztett iránta, mert már az első alkalommal is
baráti és jó volt hozzám, - bár ezzel nem mondok sokat, mert ugyan kihez
nem volt ő jó? Úgy érzem, hozzá foghatóan tiszta ember csak kevés él e földön.
Meleg fényű szeme a romlatlan kisfiús ámulat és valami eredendően szomorkás
borongás különös keverékével nézett mindenkor igaz nyíltsággal a vele beszélő

szemébe. Olyan ember tekintete volt ez, aki képtelen bárkinek is hazudni. Ne
kem sem tudott (de félek, olyanoknak sem, akik alávaló érdekeik növelésére

. használták fel az ő mindenfajta alakoskodásra képtelen igazságérzetét). Amikor
egyre szűkebbre szorult az ország körül a hitleri zsarnokság hurka, a pillanatnyi
reménytelenség önkínzó beismerése mély árkokkal határolta egykor oly bizakodó
hittől fénylett, bársonyosan meleg tekintetű szemét. "Az emberiség a pusztítás té
bolyában él" - mondta, és kitárt két karjának kétségbeesett mozdulatával fe
jezte ki a mínden nemeset felfaló veszély közeledtének elháríthatatlanságát.

A háború utolsó évének elején, egy télies délelőttőn meglátogattuk őt a már
tonhegyi tüdőszanatóriumban Medveczky Bellával, aki szintén az Athenaeum író
ja volt. Örült nekünk, s a szegfűnek. amit vittünk neki. Belészagolt a csokorba,
illatát mélyen belélegezte. s rögtön vízbe tette a virágot: "Hogy minél később

hervadjon el az a kicsi szépség, ami belefér még az életembe ..." Mióta nem lát
tam, még soványabb lett, tüdőbaja ráégette lázas rózsáit beesett arcára. De szép,
meleg tekintetéből nem hunyt még ki költészetének oly tiszta fénye, bár oly
kor - láthatólag - leküzdhetetlen' riadtság kerítette hatalmába: a puskacsőbe

fogott tehetetlen áldozat önkéntelen rettenete. "Tudják, nehéz szembenézni a
valósággal, hogy semmiféle értelemben sem várhatok már gyógyulást" - mondta
keserűen. Próbáltuk csüggedt tisztánlátásából felrázní, bízonygatva, hogy a ma
gány reménytelen próféciákat sugalló szobatárs. Arra kértem, hogy orvul rá
törő rossz sejtéseinek szorongását próbálja versekkel föloldani és szemrehányást
tettem neki, amikor bevallotta, hogy egyre ritkább vendége az inspiráció. "Tho
mas Mann erkölcsi elve - mondta keserűen mosolyogva -, hogy az ember
akkor válik igazi alkotóvá. amikor már kialudt, vagyis lényegileg meghalt. Mon
danom sem kell, míly ' magasra tartom őt, s boldoggá tett, hogy fordításomban
megbirkózhattam Józsefének súlyos veretű nyelvezetével, de ennek a véleményé
nek ellentmondok: az effajta kényszerű tetszhalál - amilyenben sajnos gyakran
élek én is - indulatokra inspirálhatja ugyan az alkotót, de az inspiráció sem
segíthet, ha nem fejezheti ki magát, világosan kimondva a leplezetlen igazságot.
A jobb vagy rosszabb szímbólumok útvesztőjében a vers is csak dadogássá vál
hat." Még sok mindenről beszéltünk, de minduntalan vissza-visszatért a halál
gondolatához. .

Amikor később híre terjedt, hogy a szanatóriumból munkaszolgálatra hurcol
ták el a védtelen költöt, akinek beteg tüdejét csak a leggondosabb ápolás gyó
gyíthatta volna meg, összeszorult az öklöm. Pedig akkor még nem tudhattam
Balfról, hogy az emberi aljasság határtalansága éhhalálra ítélte ezt az aszkétí
kusan szerény és mindenkihez jóságos humanistát.

Révay Józsefhez Schöpflin Aladár küldött el, eg,y általa jónak ítélt novellá
val, az akkori Tükör szerkesztőségébe, s ő szívesen fogadott munkatársai közé.
Hozzá személyesen vittem el az írásaímat, így szerette, mert volt egy kiapadha
tatlan közös témánk, a Veres Pálné intézet, ahol ő ugyan a gimnáziumban ta
nított latin nyelvet; 1919-ben lett az igazgatója, de 1920-ban éppúgy állásvesztésre
ítélték, mint nagy tudású tanáromat, a Nyugat elismert ír6ját, Laczk6 Gézát és
a későbbi elismert orgonaművészt, aki addig német tanára volt a gimnázium
nak, Ríegler Ernőt. Sok közös ismerősünk akadt egykori tanártársai és növendé
kei között: volt, akinek sorsáról ő tudott beszámolni, másokéról pedig én. (A
véletlen furcsaságaként megemlítem, hogy két tanárfeleséggel később hozott össze
a sorsom. Laczk6 második feleségével, Illés Margit zongoraaművésznővel egy kő-
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zös kórházi szobában; Rieglerné Gerecze Margittal pedig, aki maga is tanárnő
volt a Veres Pálnéban, Ráth-Véghné 'Zipernovszky Mária révén. Ma is tart még
a barátságem e két kivételes szellemi adottságú asszonnyal, akiknek szilárd jel
leme és jósága mindig új meg új tartalommal- gazdagítja kapcsolatunkat.)

Révay ismertetett meg Mario Brelích dell'Astával, akit - elsősorban rntnt
Ady első olasz fordítóját - igen nagyra becsült. Megmagyarázta, míly bátor tett volt
részéről Ady 37 versét a milánóí L'Eroica kiadásában 1931-oen megjelentetni,
a lefordított költő forradalminak számító állásfoglalásának esetleges következ
ményeit is vállalva. S ezen is túl - szerinte - Brelichnek kiválóari sikerült
visszaadnia a nehéz magyar versmértéket, bonyolult strófaszerkezeteket, különös
hangsúlyokat és rímeket, az' olasz fül számára Ady kissé nyers, vad és egzoti
kus jellegét. Gondolom, rólam is csak jót mondhatott Brelichnek, mert míndíg
megkülönböztetett becsüléssel kezelt, s magától vállalta, hogy szívesen lefordítja
két regényemet olasz nyelvre. Az egyik Bivio, a másik L'isola solitaria címmel
jelent meg - mindkettő két kiadásban - Rómában, de líráimat - sajnos -,
a háboru következtében, már nem költhettem el szeretett Itáliámban, és Bre
lichnek sem köszönhettem meg személyesen is baráti jóindulatát, mert pár év
vel a háború után meghalt. Talán érdekes megemlítenem. hogy a Magányos szi
getet Thienemann Tivadar professzor - aki az idő szerint a Danubía könyvki
adó tulajdonosa volt - lefordíttatta a kiváló Horváth Henrikkel német nyelvre.
A könyvet itt nyomták Budapesten, németországi terjesztését azonban beültották.
azzal a nevetséges indoklással, hogy "a szerző által többször is elragadtatással
említett Chopin zsidó (I) volt". Egyébként egy bombatámadáskor az egész könyv
szállítmány porrá égett a leipzigi raktárban. Közben - valószínűleg Thienemann
ajánlására - az UFA is tárgyalásba kezdett a Bayreuthban játszódó zenei téma
megfilmesítésére, Gustav Gründgensszel és Maria Müllerrel a főszerepekben.
Szerencsére a szerződés nem jött létre; úgy mondták, hogy az UFA közben
kizárólag háborús filmek gyártására állt át, de az is lehet, hogy megdühödtele
a "zsidó" Chopin felmagasztaltatásáért.

Itthon ellenben a Jupiter filmvállalat megfilmesítette az én "jól felépített",
de különösebb sikert nem hozott első regényemet. amelynek témáját, nem sok
kal a könyv megjelenése után, eladtam "szőröstül-bőröstül" 800 pengőért egy
ismert filmügynöknek (hogy utólag bevalljam: regényern megfilmesítésének mín
den reménye nélkül). így beleszólásom nem is lehetett a produkcióba. Az irodal
mi forgatókönyvet Dallos Sándor készítette, sajnos a producernek a Fodor Gyu
la kívánságaihoz hasonló kikötésével : a regény első világháborús komor hátteré
vel megrajzolt pacifista szellemét kihagyva, egy békebeli szerelmi történetet tá
laltak fel, sa nagyravágyó tévelygéseiből Igaz emberré érő hősnő lelki folyama
tának összeütközéseit is nagyrészt mellőzve, hirtelen naosütésbe hajló, akkor
elengedhetetlen happyenddel fejezték be. A film ennek ellenére is (vagy éppen
ezért) nagy siker lett: Tolnay Klári az akkor feltörő franciás stílus megvalósí
tásával egyik legnagyobb filmsikerét aratta, Ajtay Andor pedig akkor mutatko
zott be első alkalommal "halántékán deresedő" érett férfiként. Hogy mennyire
egyéniségéhez illett ez a szerep, tanúság rá a Film, színház, muzsika 1974. évi
37. számában adott utolsó nyilatkozata. Mint legkedvesebb szerepére emlékezik
rá vissza, s a riporternek megmutatott egy megőrzött kritíkát, mely szerint:
.,~rthetetlen, hogv Ajtay Andor míért nem szerepelt már rézebben többet ma
gyar filmben? Mély embersége, mindent leavürő nyugalma. lelki eleaánctáia stí
lusosan illeszkedik e filmbe, mely a fílmjátszás felső határait érinti." Mauriac
Viperafészek című regényének adaptálásában aztán őrá osztották Louis nehéz sze
repét. Amikor annyi évtized után az első olvasópróbán viszontlátott a rádió
stúdiójában, mindenki· szeme láttára a nyakamba borult, s a szünetben oly ele
venen idézte fel azt a régi, legkedvesebb filrnszerepét, mintha csak tegnap ját
szotta volna el. Ajtayról köztudomású volt, hogy "nem könnvű fiú", szereoeiben
szeretett egyes szavakat, mondatfűzéseket megváltoztatní, amiért néha bocsánatot
kért, néha meg harcolt; szerzője válogatta. Például Thornton Wilder Szent Lajos
király hídjának Juniperje sem válaszolt egészen a szerepe szerint a kolostor
rendfónöknő Lukács Margitnak, de ez nem is volt lényeges, 1.11ert amit mondott,
remekül mondta.

Hiába: kitérők nélkül 'nem lehet emlékezni. Szóval a film egy fillért sem ho
zott, de annál többet az évek előtt egyetlen kiadást megért regény sűrű egymás
utánban megjelenő kilenc kiadása. Hat hétig tartotta műsorán három nagy be-
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mutató mozi, s csak ezután indult el további vándorútjára. Mínt később kide
rült, sikerrel játszották Amerikában is (ebből sem kaptam egyetlen dollárt sem),
a felszabadulás után Romániában és Lengyelországban, 1965 októberében pedig
műsorra tűzték a Filmmúzeum egyik bérletében, sőt a Belügyminisztérium film
bemutató termében is. Rejtélyes összetevőkből áll össze egy siker vagy bukás. A
sikernek természetesen örültem, bár jól tudtam, hogy ez elsősorban a magyar
filmekben akkor még eléggé szokatlan új rendezői stílusnak és a jól kiválasz
tott színészek remek játékának köszönhető. (Aránylag nem nagy szerepében fe
lejthetetlen volt Somlay Artúr, és hamvas fiatalságával hódította meg a né
zőket a színiiskolából kiválasztott Szemere Vera.) Am, akaratomon kívül, túl
nagy .halat fogtam. Mert első regényern váratlanul nagy filmsikere és az ennek
következtében napvilágot látott sok kiadás alapján beosztottak a bestseller írók
kétes csoportjába. Sok év után beszélgettünk erről - már a felszabadulás után
- mátyásföldi otthonában Révay Józseffel. "Tudja, Leontin, ha valakit egy kút
ba dobnak be, onnan könnyebb felkúszni, mint eg'y általánosított csoportból más
hová áttcrnászní. Már Kosztolányi is megmondta, hogy Magyarországon szinte
reménytelen egy beskatulyázott író irodalmi átértékelése, A kritikusok néha el
sem olvassák, vagy boldogok, ha beleköthetnek egyetlen olyan szavába, ami
másoknál megengedett, sőt természetes." .

Igaza volt. Mindig magányos ember voltam, így - leszámítva sohasem tár
sadalmi, de jó pár őszinte, valóban baráti kapcsolatomat - később is, külö
nösen otthonom elpusztulása után, még magányosabbá és zárkózottabbá vállam.
Bevallom, sokszor hiányoltam is az írók számára oly fontos vitákat és "kibe
széléseket", de mondhatom, igen kevesen vettek fáradságot, hogy megismerjék
az újból rámszakadt életküzdelem egyre súlyosabb pörölycsapásaitól kialakított
emberi és írói arculatom új vonásait. Mily jólesett Révay József spontán segíteni
akarása; előttem egyik levele az ötvenes évekből, sokak elhallgattatásának ide
jéből: " ... Régi ismeretségünk és barátságunk alapján, azonban minden elfogult
ság nélkül mondom és állom, hogy gyakran jutnak eszembe Arany János Fiam
nak írott, manapság is oly időszerű sorai. Senkit sem kívánok kisebbíteni, de a
maga munkássága minden összehasonlítás nélkül is biztosíthatná végre a ma
gának valóban minden elfogultaágom nélkül járó írói rangot, sikert és bizton
ságot. Szeretném mínél előbb látni és sok mindenről beszélni, többek között egy
kori jó barátnőjéről. az én nagy tehetségű tanítványomról, dr. Békési Máriáról is,
aki a kultúra érdekében sísyphosí munkát végez és tantalosi kínokat szenved 
vidéken. Akárcsak Maga a fővárosi elhagyatottságában. De ezen most már' vég
re segíteni kell." Tudom, hogy megpróbálta .- kérés nélkül -, de akkor ez
neki sem síkerült.

Szólní szeretnék egy érdekes ismeretségemről is: Deésy Alf'rédról, a néma
filmek egykori népszerű amorózójáról és rendezójéről, akit ismert baloldalisá
gáért a felszabadulás előtti években teljesen félreállítottak a pályáján. Már túl
járt a hatvanon, amikor a Keresztúton sikere után váratlanul felkeresett. Hely
zetét őszintén bevallotta. "Tudom magáról, hogy akinek tud, segít. Volna rá
lehetőségem, hogy újból filmet rendezzék, de csakis semleges témát, mert a
nevem vörös posztó Wlassics báró szemében. Tizenkilences magatartásomat nem
felejtette el. Nem akarom elhallgatni, hogy akkor Pakots Józseffel egy Lenin
fiatalságáról szóló filmet szerettünk volna forgatni, mert kevés regényesebb if
júságot ismertem az övénél. De honnét vettük volna hozzá a tengernyi pénzt?
Mert csak úgy lett volna az igazi, ha az eredeti helyszínekben, a Krímben,
Odesszában forgathattuk volna. A tervből nem lett semmi, de a szándék az fel
van jegyezve - mondta keserű mosollyal, - Magáról ilyesmit persze nem tart
hatnak számon, hisz abban az időben bizonyára a pólyában volt még." Jóízűt

kellett kacagnom. mert a pólyából akkor már régen kinőttem. sőt e téren nekem
is volt "múltam". Eléggé éretlen csitri létemre már önálló kenyérkereső voltam
az időben, s mint a Pesti Hazai Élső Takarékpénztár egyik Iegiobbnak uartott
gyors- és gépíróját a nálam is sokkal gyorsabb Schmidt Loncival együtt áthe
lyeztek szolgálattételre a várbeli pénzügyi nénbiztossághoz. "Még kisül, hogy ak
kor maga is stíches Wlassicsnak - derült mulatságos fintorgással. - De a si
kemel mindenképpen megtörte a jeget. Nagyon kérem, ha megteheti. társuljon
be hozzám." Vörösmarty Szép Ilonkátára gondolt, a megszállottak szenvedélyével
tagialva elképzeléseit. Szuggesztív előadó volt ez a javíthatatlanul lelkes, öreg
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álmodoz6. Érzéseinek skálajától viharzó, bár régi színészí pózaitól nehezen sza
baduló, még míndig nemes arcélű, érdekes és színes egyéniség. Nem törődve az
általa becsületesen bevallott rizik6val, eleget tettem a kérésének, s megírtam a
semleges forgatókönyvet. De ott is politikai célzásokat gyanítottak, .ahol nyoma
sem volt ilyesminek, s kijelentették, hogy Deésy Alfréd hiába próbálkozik bár
kinek bármilyen forgatókönyvével. és bármelyik filmvállalat támogatásával. ne
ve és múltja nem nyújt rendezői munkájához garanciát. Szegény, nagyon letör
ten számolt be ez újabb fiaskójáról. számtalanszor kérve bocsánatomat, hogy hiá
ba dolgoztatott. Biztosított róla, hogy komoly lelkiismeretfurdalást érez, és őszin

tén számolt be életének sok sikeréről és még több kudarcáról. Mindkettőben bő

ven volt része.
"Engedte meg - mondta -, hogy kárp6tlásul megajándékozzam életem

egyik legfájóbb epizódjával. talán hasznát vehetné egy későbbi filmnél vagy re
génynél." És megrázó erővel ecsetelte egy öregedő filmrendező utolsó nagy ve
reségét egy késői szerelemben. A motívumot valóban felhasználtam felszabadu
lás után megjelent Fényjáték című regényemben. A könyvből küldtem Deésy
nek is egy példányt, személyesen köszönte meg, gavallérosan, két szál rózsával.
Örült, hogy a finn Gummerus cég a Magányos sziget után Vallonleikka címen a
Fényjátékot is kihozta. Beteg lehetett már szegény, nagyon öregnek, fáradtnak
látszott, dereka erősen meghajlott és szeméből kihunytak már a szüntelen 10
bogások,

De ne ugorjunk ennyire előre: még benne vagyunk a háborúban. A nagy
felfordulás kíméletlen emberi hajszájában egyre szaporodik a tanácstalanul té
velygők száma. Erről beszélgettünk Thurz6 Gáborral, az Élet baráti érzésű fia
tal szerkesztőjével, aki sok írásomnak adott helyet a lapjában, s most egy cso
mag levelet téve elém, megkérdezte, nem vállalkoznék-e egy tanácsokat adó ro
vat emberbaráti munkájára? A leveleket hazavittem : kettő különösen felizga
tott. Mindig úgy képzeltem: egy intelligens ember nem várhatj lj. problémájának
megoldását ismeretlen idegentől. Tévedtem. Az Élet postájában igen sok volt az
intelligens levél. Feltárulkozások épp az _ismeretlen, elfogulatlan idegen ítélőszéke

előtt; lényegileg írásban megfogalmazott szembenézések lelki tükrük eltitkolt én
jével. Benső kényszer hatására tett vallomások, leküzdhetetlen vágyakozások a
jobb és tisztább után, késői megbánásatetteiknek, amelyeket jóvátehetetlennek
véltek. Persze lényegesen több volt a postámban a jelentéktelen "csirkeper" ;
ezeket pár szóval elintéztem. De nem sajnáltam az időmet - és idegeimet -,
hogy. a szakadékok széléről próbáljam visszarántapi a hajszál híján vesztükbe
szédülőket. Büszkén állíthatom. hogy sok gennyedő sebet sikerült sikeresen meg
operálnom. "Leontin atyának" csúfoltak-becéztek a szerkesztőség fiatal írói, s
csak kevesen értették meg, hogy egy-egy komoly lélekrnentésí akcióm eredménye
mílyen békés megelégedettség jóízű álmával ajándékozott meg az akkoriban egy
re álmatlanabb háborús éjszakák közepert.

Az Életnek volt rajzolója Byssz Róbert, aki szerény jövedelmét a Dutka Alros
főszerkesztő jóvoltából még míndíg "Kossuth szellemében" szerkesztett demokrata
néplapnál. a Friss Újságnál vállalt Illusztrációinak honoráriumával toldotta meg.
Én ugyan sohasem beszéltem személyes dolgaírnról.: tudták rólam, hogy életem
ben gyökeres változások történtek. Egy új életre való átállás, többek között egy
új otthon felépítése tetemes költségekkel jár: BysszRobi megkérdezte tőlem,

nem vállalnék állást Dutka Akosnál, aki felfigyelt Élet-beli munkásságomra, s
szívesen látna eléggé tekintélyes fizetéssel munkatársaí sorában. Eddig még min
dig csak külső munkatársként dolgoztam. s mindenkor csak szépírodalmí lapok
nak, meg a rádiónak, érthető hát, hogy meglehetősen vegyes érzelmekkel, mond
hatnám elfogódottan léptem be az első reggeli főszerkesztőségí megbeszélésre a
.Jiolnapos" Dutka Akos főszerkesztői szebájába. Már előzőleg részletjelentéssel
szclgált mindenről és míndenkiről Az Est-lapoktól ide szerződőtt, végtelenűl

jóindulatú Láng János: "Legyen óvatos, vigyázzon mínden szavára. Nem mintha
Mohar József szerkesztőtársamtól tartania kellene, de manapság még a falnak
is füle lehet. Persze, vagyunk itt még jó páran, akiknek fogalmunk van az új
ságírói becsületről; itt elsősorban Dutka Akosra gondolok, aki semmiféle meg
alkuvást nem ismer. Pedig, mondhatom, nincs könnyű dolga. De meggyőződhet

majd róla, milyen kemény legény ez a kicsike ember."
(Folytatása következik)
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